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tIps oss!

63 85 48 00

redaksjon@indre.no
SMS/MMS: Send IATIPS til 2005
(tjenesten koster 5 kr)

solgte ut på null
komma niks
NORDRE MANGEN: Håkon
Utstrand Hauer og hans tre
kumpaner solgte ut adventskonserten i Nordre Mangen
kapelle søndag 3. desember på
få dager.
Nå setter kvartetten, som
også innebefatter Monica
Walter, Kjetil Hjerpset og Tor
Anders Johansen, opp
ekstrakonsert.
– Vi takker publikum for
tilliten, og i god, gammel
Elvis-ånd avholder vi ekstrakonsert seinere samme kveld i
kapellet, sier Hauer i en
kommentar til Indre Akershus
Blad.
Hauer lover julesanger fra
Prøysen til Presley.
Det serveres varm gløgg ute
med levende lys i forkant.
Billetter til ekstrakonserten
er lagt ut i forsalg. Resterende
vil selges i døra.
– Det er kort vei for oss
eidskogingene. Fram til
1930-tallet hadde sognepresten i Eidskog to pliktgudstjenester i Mangen kapell. Vi
gleder oss til nabokonsert, sier
Håkon Utstrand Hauer.

simonsen og co.
til sverige
TÖCKSFORS: Onsdag 29.
november spiller Light
Without Shadow i Konst &
Musikbodens lokaler i
Töcksfors.
Light Without Shadow
består av Petter Simonsen fra
Skulerud på vokal, Tommy
Grønlund fra Fosser på gitar og
Tom Joelsen fra Vormsund på
perkusjon.
Light Without Shadow holdt
for øvrig konsert i samme
lokale i september, for fullt
hus.

stina synger
med Andersen
ÅRNES: Søndag 10. desember
synger Fetsund-jenta Stina
Stenerud og Odd René
Andersen i Nes kulturhus i
forbindelse med Nes Storbands tradisjonelle julekonsert.

soul-orkester til
ribbejazzen
LILLESTRØM: The Soul
Orchestra, med setskoging
Geir Fagermoen i spissen, er
klare for årets Ribbejazz, som
går av stabelen i Lillestrøm
kultursenter 29. desember.

redaksjonsvakt:
Anita Jacobsen,
tlf: 922 80 234
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Feil bilde

I onsdagens Indre Akershus Blad ble Sissel Tønneberg gratulert med navnedagen. I den forbindelse
ble et feil bilde satt inn.
Her er det riktige bildet av Tønneberg.
Vi beklager!

Epletunet barnehage vant over kommunen

– en tung sak for ba
AURSKOG: Epletunet
barnehage er tilfreds
med å ha vunnet frem
med sine argumenter
i saken mot AurskogHøland kommune.
Bjørn Ivar Bergerud

bib@indre.no
922 05 143

Fylkesmannen har fattet vedtak i saken Aurskog-Høland
kommune anla mot den private
virksomheten Epletunet barnehage i Aurskog.
Kommunen mente barnehagen hadde brutt barnehageloven på flere punkter, og krevde
en tilbakebetaling på nesten 4
millioner kroner. Epletunet
barnehage avviste alle anklager
og påklaget Aurskog-Høland
kommunes vedtak.
Saken endte hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Fylkesmannen konkluderer med at
Aurskog-Høland
kommunes
vedtak er ugyldig.
Epletunet barnehage vant
fram på alle punkter.
– Dette har vært en tung sak
for Epletunet barnehage og
Aurskog-Høland
kommune.
Barnehagen er fornøyd med at
deres argumenter er hørt av fylkesmannen, sier advokatene
Bjørnar Alterskjær og Ronny
Rosenvold i Kluge Advokatfirma, som representerer Epletunet barnehage.
Advokatene forteller at Epletunet barnehage ønsker å legge
denne saken bak seg og den ønsker god dialog og godt samarbeid med Aurskog-Høland
kommune framover.
– Aurskog-Høland kommune
har nok hatt en ønske om å klargjøre noen forhold og svaret har
nå kommet. Nå kan partene
fortsette og utvikle samarbeidet. Det er ikke avdekket brudd
på barnehageloven i Epletunet
barnehage. Det er det viktigste,
sier advokatene.
Rådmann Siri Hovde i Aurskog-Høland kommune vil avvente med å kommentere saken til hun har fått satt seg
grundig inn i fylkesmannens
vedtak.
I sitt vedtak konkluderte Aurskog-Høland kommune med at
Epletunet barnehage ikke opp-

fIkk medhold: Eier
og daglig leder i Epletunet
Barnehage AS i Aurskog, Vigdis
Enersen.
fyller barnehageloven § 14 a
første ledd bokstav b) og bokstav c) og fattet vedtak om tilbakebetaling av kr 1 836 018 kr
for 2014 og kr 2 098 922 for
2015, jf. barnehageloven § 16
tredje ledd og § 16 a annet ledd.
I en 20 siders saksutredning
drøfter fylkesmannen argumenter fra begge sider, og konkluderer med at Aurskog-Høland kommunes vedtak er ugyldig. Epletunet barnehage har
ikke brutt loven.
Det betyr at Epletunet barnehage ikke har hatt utbetalinger
til eier Vigdis Enersen og hennes nærstående som overstiger
det uavhengige aktører ville
fått i tilsvarende stilling. Med
andre ord: Det er ikke tatt ut
lønn og bonus i strid med barnehageloven.

har ikke brutt loven
Epletunet barnehage har heller
ikke hatt et urimelig høyt
driftsoverskudd. Aurskog-Høland kommune mener et driftsoverskudd på 7 prosent bør
være en mal. Fylkesmannen
kritiserer kommunen for ikke å
ha dokumentert og argumentert godt nok for hvorfor 7 prosent er valgt som mal. Epletunet barnehage hadde et driftsresultat på 21,4 prosent i 2014
og 22,8 prosent i 2015, men har
ikke brutt barnehageloven.
– Denne 7-prosenten som
kommunen har lagt opp til, viser seg ikke å være godt nok begrunnet eller hjemlet i noe lovverk. Det er vel og bra at Aurskog-Høland kommune følger
med og at de gjennom en slik

VAnt frAm: Epletunet Barnehage As i Aurskog har ikke gjort noe galt.
sak ønsker avklaringer, men da
må man jo sørge for at selve
grunnlaget for anklagene er
bedre fundamentert. Ikke glem
at kommunen har brukt store
ressurser på denne saken. Eple-

tunet barnehage er ikke velferdsprofitører, sier Høyres Simen Solbakken.
7. august i år publiserte Rødtleder Bjørnar Moxnes et innlegg på sin Facebook-side om
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Ikke solgt ennå
Villaen til 10 millioner i Festningsåsen på
Bjørkelangen er ennå ikke solgt.
– Dette er ikke et hus som blir solgt over
natten. Interessen har vært større enn forventet
og vi har hatt flere private visninger. Vi er fortsatt
positive og håper den rette kjøperen dukker opp
snart, forteller Ragnhild Pettersen, daglig leder i
Initio Eiendom AS.

Black friday 24.11
Tilbudene gjelder kun i dag!

Alt fra Wella

arnehagen

÷30%

50%
÷30%
÷

på
høyskaftede
støvletter.
på
utvalgte
skoletter.

kl. 10.00-12.00:

Alle klær 1/2

pris

kl. 12.00-19.00:

Alle klær ÷30%

alt fra Max Factor kun 99,-

All
julebelysning

÷40%

HP
Chromebook 14’’
kun

1995,-

gjør et kupp!
Diverse klær

50-70%

÷

Alle varer fra

Aderma, Dr. Greve,
Vidi, Hygiene og Gevita

÷50%
Utvalgte
grønnplanter

÷50%

+ restebord i gangen

aUrSkOg BlOMSTer
Tlf. 463 05 249

Royal Canin,
15 kg jaktfor til hund
pr sekk

450,-

(før 821,-)
Begrenset antall.

Kanelsnurr & kaffe

39,-

foto: Bjørn IVAr Bergerud

Epletunet-saken.
Der skrev han: «Jeg lurer på
hva innbyggerne i Aurskog-Høland tenker om at skattepengene de har betalt inn til felles velferd, går til millionlønn og Mer-

cedes-SUV for en velferdsprofitør».
Moxnes var ikke tilgjengelig
for kommentar, men Rødts 2.
nestleder Silje Josten Kjosbakken fra Rånåsfoss sier følgende:

– For Rødt viser denne saken
at loven er uklar og at den må
endres. Det er uansett feil å ta
ut høy lønn og kjøpe en dyr bil
for penger som skal gå til barna
i barnehagen, sier Kjosbakken.

Alt juleelektrisk

1/2 pris

Smash

25,-

Velkommen
til en hyggelig
handel!

Hverdager: 10-19
lørdag 10-16
kiwi 7-23
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